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Usnesení 

 

ze zasedání zastupitelstva města ze dne 16. září 2020 

 

 

Zastupitelstvo města:  

 

 

a)  s c h v á l i l o 

 

1) Program dnešního jednání. 

 

2) Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jitka Kroupová, Mgr. Jonáš Bartoš a Mgr. Milena 

Naglmüllerová. 

 

3) Ověřovatele zápisu: Ing. Andreu Staňkovou a Ing. Jaroslava Macháčka. 

 

4) Zastupitelstvo města schválilo Stanovy spolku Destinace Sušicko, z. s. dle přílohy. 

 

5) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 22, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 245.451,63 Kč. 

 
6) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 23, kterým se org. 250 – Sociální 

služby města Sušice se povýší v příjmové i výdajové části o částku 12.747.308,00 Kč. 

 
7) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 24, kterým se u org. 2002 Hasiči 

Sušice DP čtyřkolka změní příjmová položka 4222 na položku 4216 a 4116. Zároveň se 

org. 2002 Hasiči Sušice DP čtyřkolka povýší v příjmové části o částku 34.601,86 Kč a org. 

98 Konečný zůstatek se sníží o částku 34.601,86 Kč. 

 
8) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 25, kterým se zřizuje nová org. 2044 

Dotace – Kompenzace daní 2020, která se zvýší v příjmové části o 13.790.000 Kč 

a zároveň se sníží org. 99 Daně takto:  
položka 1111 – Daň z příjmů fyzických osob o částku 4.790.000 Kč 

položka 1121 – Daň z příjmů právnických osob o částku 8.000.000 Kč 

položka 1211 – Daň z přidané hodnoty o částku 1.000.000 Kč. 

 

9) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 26, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o částku 727.900 Kč. 

 

10) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 27, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové části o částku 551.151 Kč a zároveň se o tuto částku 

sníží org. 98 Konečný zůstatek. 

 

11) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 28, kterým se zvýší org. 201 

Hospodářská správa města v příjmové i výdajové části o částku 360.000 Kč. 

 

12) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29, kterým se zvýší mzdové náklady 

vč. zdravotního a sociálního pojištění org. 202 Členové obecního zastupitelstva o 281 tis. 
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Kč / v pol. 5023 navýšení o 237 tis. Kč, pol. 5031 navýšení o 10 tis. Kč, pol. 5032 

navýšení 34 tis. Kč/.  O tutéž částku bude zvýšena org. 98 Konečný zůstatek minulých let.  

 

13) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 30, kterým se zvýší org. 350 

Příspěvky – památková péče v příjmové i výdajové části o částku 560.000 Kč. 

 

14) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 31, kterým se  org. 232 Hasiči 

Sušice povýší o 105 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek minulých 

let. 

 

15) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 32, kterým se  org. 233 Hasiči 

Volšovy povýší o 55 tis. Kč a o tutéž částku se zvýší org. 98 Konečný zůstatek minulých 

let. 

 

16) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 34, kterým se organizace č. 1801 – 

„ul. T. G. Masaryka“ povýší o částku 9 mil. Kč a o tutéž částku se sníží organizace č. 1535 

– „Sportovní hala“. 

 

 

b)  n e s ch v á l i l o 

 

 

1)  Zastupitelstvo města rozhodlo o přesunutí projednání „Analýzy procesů a doporučení 

ke zlepšení provozu a fungování Sušické nemocnice s.r.o.” na příští jednání zastupitelstva. 

 

2) Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou objektivního průzkumu stavu dopravní 

a technické infrastruktury města Sušice v ulicích Pod Svatoborem, Pod Antonínem, 

Klostermannova, Jana Palacha a Nerudova a ukládá Odboru majetku a rozvoje města, aby 

návrh na provedení předložil radě města bez zbytečného odkladu. 

 

3) Zastupitelstvo města vyzývá radu města ve funkci valné hromady, revokovat usnesení 

o jmenování nového jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o. Bc. Jiřího Vlčka MBA, 

a dále revokovat usnesení o odvolání původních jednatelů společnosti Sušická nemocnice 

s.r.o. Ing. Václava Rady a Pavla Haise. 
 
 

c) r o z h o d l o 

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení části pozemku p. č. 2317/4 v  k.ú. Sušice nad 

Otavou  (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře cca 100 m2 , od vlastníka 

za kupní cenu 160,- Kč za m2 s tím, že náklady spojené s odkupem uhradí strana 

kupující, a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.  

 

2) Zastupitelstvo města rozhodlo o odložení prodeje části pozemku p.č. 158/6 k.ú. Červené 

Dvorce (ostatní plocha - neplodná půda) o výměře cca 620 m2 

 

3) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji části pozemku  p.č. 2256/3 k.ú. Sušice nad Otavou 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 11 m2  
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 za kupní cenu 380,- Kč za m2 a náklady spojené 

s prodejem, a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 

4) Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji  pozemku p.č. 286/9 v katastrálním území Dolní 

Staňkov (vodní plocha - koryto vodního toku umělé) o výměře 1 075 m2 

za kupní cenu 20,- Kč za m2 a náklady spojené s prodejem, 

a doporučuje pověřit starostu města podpisem kupní smlouvy. 

 
 

d) v z a l o  n a  v ě d o m í  

 

1) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o kontrole usnesení. 

 

2) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 3. jednání finančního výboru. 

 

3) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o aktuálním stavu společnosti Sušická 

nemocnice s.r.o. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bc. Petr Mottl                                        František Jelínek 

starosta města                                               místostarosta 




